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S T I M A Þ I  C I T I T O R I !

CU BINECUVÂNTAREA Î.P.S. VALDIMIR,
MITROPOLIT AL CHIªINÃULUI ªI AL ÎNTREGII
MOLDOVE,  REAPARE ZIARUL   �CURIERUL ORTODOX�
(DEOCAMDATÃ NUMAI VARIANTA ROMÂNÃ).

DUPÃ CUM A FOST INFORMATÃ REDACÞIA,
�CURIERL ORTODOX�  SE VA BUCURA DE TOT
SPRIGINUL Î.P.S. VLADIMIR.

TOÞI CREªTINI DORNICI DE LECTURI
FOLOSITOARE PENTRU SUFLET POT SÃ-ªI
PERFECTEZE ABONAMENTUL   LA ZIARUL �CURIERUL
ORTODOX� LA ORICE OFICIU POªTAL DIN REPUBLICA
MOLDOVA.

CONDIÞIILE DE ABONARE AU RÃMAS ACELEAªI.

DIN
CUPRINS

Înalt Prea Sfinþitul
Mitropolit Vladimir
(Cântãrean) s-a nãscut la
18 august 1952 în satul
Colencãuþi, raionul Hotin,
regiunea Cernãuþi
(Ucraina) într-o familie
creºtinî ortodoxã, primind
numele de botez Nicolae.
Tatal � Vasile, de profesie
pãdurar, nãscut în 1921,
mama � Vera, nãscutã în
1932, actualmente sunt
pensionari ºi locuiesc la
Colencãuþi.

Din frageda copilarie
frecventa împreunã cu
mama biserica Înãlþãrii
Domnului din satul natal.
Mama era cântãreaþã la
corul bisericesc, împreunã
cu surorile ºi rudele sale.
Micul Nicolae se afla în
altar sau în paracliser, ca
sã nu fie observat ºi sa-i
creeze astfel probleme
preotului, accesul copiilor
la bisericã fiind interzis pe
atunci de cãtre autoritãþi.
Tot acolo se mãrturisea ºi
se împãrtãºea.

Bunicul dupã mamã,
Nicolae, deseori îl invita
la cantonul silvic din pãdure pe
pãrintele Ioan, preotul locului, cu
care purta lungi convorbiri despre
credinþã, iar uneori, în iernile geroase
ºi întroienite, când nu se putea ajunge
la bisericã, bunicul îi aduna în jurul
sobei pe toþi nepoþeii ºi le citea Sfânta
Scripturã sau Vieþile Sfinþilor.

Înainte de scoalã ºi în anii de

studiu, Nicolae a fost în pelerinaj în
repetate rânduri la vestita Lavrã a
Adormirii Maicii Domnului de la
Pociaev, regiunea Ternopol,
împreunã cu mama sau bunicul,
pãstrând despre aceasta dulci ºi
nesterse amintiri.

În anul 1959 parinþii l-au dat la
ºcoala moldoveneascã din localitate,

unde clasele a IX si a X
le-a absolvit în limba
ucraineana în 1969. Au
urmat apoi studiile la o
scoalã tehnico-
profesionalã între anii
1969-1970, iar dupã
aceea � serviciul militar
la Sevastopol în trupele
de marinã.

La revenirea din
armatã a plecat la
Smolensk la P.S.
Teodosie (Proþiuk), unde
slujea ca paracliser.

Între anii 1973-1974
a lucrat ca ºofer la
Direcþia Eparhialã din
Smolensk, slujind în
calitate de ipodiacon a
Episcopului de Smolensk
ºi Veazemsk Teodosie,
actualmente Mitropolit
de Omsk ºi Tarsk. (Cu
P.S. Teodosie se cunoscu
încã de când acesta era
Episcop al Cernãuþilor si
Bucovinei).

La 22 mai 1974, în
Catedrala Adormirii
Maicii Domnului din
Smolensk a fost hirotonit
de cãtre P.S. Teodosie

întru diacon (celibatar). La 22 mai
1976, în aceeaºi Catedralã a fost
hirotonit de cãtre Vlãdica Teodosie
întru iereu (preot) ºi numit chelar
(econom) al Catedralei, funcþie pe
care a ocupat-o pâna la 1 martie
1981.

Î .P.S.  VLADIMIR LA 25 DE ANI
DE SLUJIRE PASTORALÃ ªI 10

ANI DE SLUJIRE ARHIEREASCÃ
SCURTÃ SCHIÞÃ BIOGRAFICÃ

Continuare în  p. 6
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La 15 mai 1999  la biserica
Sf. Gheorghe din Chiºinãu s-a
sãrbãtorit  jubileul de 180 de ani
de la sfinþirea lãcaºului sfânt.

Lucrãrile de construcþie a
bisericii  au fost începute în anul
1814 în partea istoricã a oraºului,
graþie strãdaniilor neobositului om
de stat ºi mitropolit Gavriil
Bãnulescu-Bodoni, in perioada
când la tronul Imperiului rus se
afla þarul Alexandru I.

În scopul unei  bune
organizãri bisericeºti a eparhiei din
nou înfiinþatã din Basarabia
mitropolitul Gavriil î1 invitã ca
ajutor,  cu aprobarea Sf. Sinod, pe
arhimandritul I oanichie (Ioan
ªilov) de la Lavra Alexandru
Nevski din Petersburg, un om de o
culturã ºi un talent deosebit, fapt
care meritã, pe bunã dreptate, sã
fie pomenit în cele ce urmeazã.

Arhimandritul Ioanichie,
un fidel slujitor bisericesc, a
câºtigat încrederea mitropolitului,
care fãcuse  cunoºtinþã cu el, dupã
cât se pare, încã  pe când acesta se
afla la mãnãstirea Neamþ, unde
viitorul arhimandrit era în
ascultare din 1793. În anul 1805
pãrintele Ioanichie este repartizat
la Lavra Alexandru Nevski. Iar
peste câþiva ani, la solicitarea
mitropolitului Gavriil, Exarhul
Moldovei, Valahiei ºi Basarabiei,
pãrintele Ioanichie soseºte la
Chiºinãu pentru a face ascultare
într-o noua calitate. Astfel, de
atunci el ºi devine persoana de
încredere a mitropolitului Gavriil.

180 DE ANI DE LA SFINÞIREA BISERICII
SFÂNTUL GHEORGHE  DIN  CHISINÃU

În Chiºinãu, dupã proiectul
pãrintelui Ioani?hie, se zideºte
clãdirea Mitropoliei cu biserica
cruciformã, Seminarul de teologie
ºi biserica Sf. Gheorghe.

La mãnãstirea  Cãpriana  se
construieºte o clãdire cu douã
niveluri, iar în oraºul Tighina �
biserica Schimbarea la faþã.
Arhimandritul Ioanichie a fost nu
numai un duhovnic iscusit pentru
seminariºti, dar ºi un bun pedagog
la obiectele de matematicã, alge-
bra, fizica, geografia ºi desen. El
era responsabil la biblioteca
seminarului teologic, deþinând
consecutiv funcþiile de ºef al
primei tipografii  bisericeºti ºi ad-
ministrator financiar al Societãþii
Biblice din Basarabia. Iar în
decurs de 23 de ani a împlinit
funcþia de stareþ al mãnãstirii din

Hârbovãþ, unde s-a manifestat ºi-
n calitate de arhitect talentat.
Acolo, la vârsta de 73 de ani,
sãvârºeºte calea sa pãmânteascã,
fiind înmormântat dupã altarul
bisericii cu hramul Adormirea
Maicii Domnului

La începutul primãverii, în
anul l8l9, construcþia bisericii Sf.
Cheorghe a fost terminatã, iar în
sãptãmâna «Vameºului ºi a
fariseului» s-a oficiat sfinþirea
lãcaºului de cãtre mitropolitul
Gavriil împreunã  cu
arhimandritul Ioanichie ºi
protoiereul  Gheorghe Stavrache,
primul paroh. Puþin mai târziu
aici a fost numit pentru slujire
încã un preot ºi un dascãl, care
oficiau serviciile divine în limbile
românã ºi rusã. Pe lângã aceastã
bisericã  se deschide prima  ºcoalã

bisericeascã parohialã  din
Chiºinãu.

În vara anului 1940 asupra
oraºului s-a abãtut un cutremur
de pãmânt de mare intensitate. Iar
pentru biserica Sf. Gheorghe
urmãrile calamitãþii au fost  destul
de grave, fiind distrusã complet
cupola centralã, iar clopotniþa ºi
pereþii s-au ales cu mari crãpãturi.
Însã cu eforturile sporite ale
slujitorilor altarului  ºi a mirenilor
au fost colectate  jertfe materiale
de la întreaga populaþie a oraºului,
fapt care a fãcut posibilã, în
decursul verii, efectuarea
lucrãrilor de restaurare, astfel
biserica fiind complet  restabilitã.
Cu nouãsprezece ani mai târziu,
a survenit o altã tragedie, aceastã
afectând majoritatea lãcaºelor
sfinte, inclusiv  biserica Sf.
Gheorghe, care în 1959 este
închisã.

Pe parcursul a treizeci ºi unu
de ani clãdirea a fost în posesia
diferitor stãpâni: a gãzduit, din
pãcate, un atelier de reparaþii
auto, mai apoi o magazie ºi
depozitul ministerului de cultura.

La 1 aprilie I990, la cererea
insistentã a comunitãþii ortodoxe
«rusofone»  credincioºilor li s-a
retrocedat biserica,  iar paroh a
fost numit protoiereul Nicolai
Florinski, care împreunã cu
consiliul parohial au început
lucrãrile de reconstruire ºi
restabilire a bisericii pe jumãtate
dãrâmatã ºi devastatã. Într-un
termen destul de scurt  s-a  realizat
reparaþia, iar la 6 mai, stil nou, la
prãznuirea hramului, biserica Sf.
Gheorghe a fost sfinþitã a doua
oarã cu binecuvântarea I. P. S.
Vladimir, episcop al Chiºinãului  ºi
al întregii Moldove de cãtre
parohul  soborului catedral
protoiereu1  Mina Palihovici. În
anul  1992 se înalþã  catapeteasma,
se zugrãvesc icoanele, iar în
perioada anilor 1993 pana în 1997
se realizeazã pictura muralã. În
februarie 1994 este  sfinþit al
doilea pristol în cinstea  icoanei
Maicii Domnului din Kazan. De la
redeschiderea  bisericii în fiecare

sfinþirea apei dinaintea icoanei
Maicii Preacurate din Kazan. În
vara anului 1994 consiliul
parohial a reuºit sã recâºtigã
clãdirea  fostei «ºcoli spirituale
parohiale», unde în prezent se
amenajeazã o încãpere cu
baptisteriu pentru  oficierea Sf.
Tainã a Botezului.

Prot. Nicolai Florinski, Parohul bisericii
Sf. Goerghe

Prot. Nicolai Florinski,
parohul bisericii Sf.
Gheorghe, Chiºinãu

sericã  a fost iniþiat ºi
funcþioneazã pânã în prezent un
grup al «Surorilor  de caritate»,
care vin  în ajutorul multor
oameni bolnavi ºi bãtrâni. în vara
anului 1998 s-au efectuat lucrãri
de reparaþie capitalã exterioarã.
În prezent  la biserica Sf.
Gheorghe  lucreazã trei preoþi,
care sub ocârmuirea spiritualã a
ierarhiei bisericeºti îºi împlinesc
misiunea de slujire  poporului
dreptcredincios.

 Tot aici se aflã ºi sediul ºcolii
duminicale, care a luat fiinþã o
datã cu redeschiderea bisericii.
Biserica dispune ºi de o bibliotecã
care numãrã circa douã mii de
exemplare de literaturã creºtin-
ortodoxã. Din 1995 pe lângã bi -

Biserica Sf. Gheirghe din
Chiºinãu

vineri se citeºte acatistul ºi

   La 13 iulie, locuitorul satului
Baºghioz  din sudul Basarabiei au
participat la o frumoasã sãrbãtoare legatã
de finisarea construcþiei noului locaº de
cult,  astfel  clopotele bisericii din sat au
început sã batã. Jertfind puþinul pe care-
l aveau oamenii de la Beºghioz º-au
salvat credinþa proprie ºi sperã cã au
salvat ºi credinþa urmaºilor lor.

    Materiale de construcþie a donat
ºi baºcanul Gãgãuziei Gheorghe
Tabunºcic. Slujba de sfinþire a noi
bisericii a fost  oficiatã  de episcopul
Cahulului ºi al Cãuºenilor Anatolie,
însoþit de un sobor de preoþi. În opinia
P.S. Anatolie, deschiderea de biserici este una
din principalele cãi  de luptã împotriva sectelor.
Cãci, dupã cum a afirmat ierarhul, sectanþii
folosindu-se de starea materialã ºi spiritualã

Sfinþirea bisericii la Beºghioz

grea a poporului, vin ºi  momesc cu câte
ceva  oamenii, ºi aceºtia  cad în capcanã,
de unde pe urmã e greu sã fie  readuºi  din
nou la ortodoxie.

Sfânta Ana, dupã tradiþia Bisericii, s-a fãcut
strãbuna Domnului nostru Iisus Hristos dupã trup ºi
se trãgea din seminþia lui Levi, fiicã fiind lui Natan
preotul ºi a Mariei, femeii lui. Natan a pãstorit cu puþin
înainte de Irod cel Mare ºi a avut trei fete: Maria,
Sovi ºi Ana. ªi a mãritat pe Ana, în þinutul Galileei,
cu dreptul Ioachim. ªi, ea a nãscut, prin rugãciune,
pe Maria, Nãscãtoarea de Dumnezeu.

Iar Sfânta ºi Dreapta  Ana, a cãrei adormire o
prãznuim astãzi, dupã ce a nãscut pe Fecioara Maria,
pe  începãtoarea mântuirii noastre ºi Maica Domnului,
ºi a dãruit-o pe ea sã fie crescutã la templu, ca pe un
dar fãrã de prihanã, a trãit cealaltã vreme a vieþii sale
cu postiri, cu rugãciuni ºi cu faceri de bine cãtre cei
lipsiþi ºi aºa s-a dus cãtre Domnul.

Pomenirea adormiriii Sfintei ºi Dreptei Ana se
sãvârºeºte de Biserica Ortodoxã la 25 iulie stil vechi.

Adormirea Sfintei
ºi Dreptei Ana
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    Din anul 1995 publicaþia «Curierul
Ortodox» a dus o lupã consecventã pentru
reîntroducerea studierii religiei în ºcoalã. Anul
acesta se pare cã problema poate fi
rezolvatã pozitiv, graþie unei pãrþi
conºtiente a parlamentului actual.
Astfel, vineri, 25 iunie, în cadrul
ºedinþei plenare, Parlamentul a votat
în  prima lecturã un  amendament la
Legea Învãþãmântului, conform cãruia
religia va fi studiatã în ºcoalã.
Vicepreºedintele Parlamentului Iurie
Roºca a menþionat cã oportunitatea
acestui act derivã din procesul constant
de  degradare moralã a societãþii.
Studierea religiei în ºcoalã ar opri
decãderea moravurilor. Potrivit proiectului de
lege, elevii care nu au atins vârsta de 16 ani
pot frecventa orele de religie, dacã pãrinþii sau
tutorii lor nu se împotrivesc. La atingerea
majoratului, elevii urmeazã sã decidã singuri
dacã doresc sau n u sã studieze aceastã
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Se pare cã religia va
fi stidiatã în ºcoalã

disciplinã. Împotriva  studierii religiei în ºcoalã
s-au pronunþat reprezentanþii fracþiunii
comuniºtilor care au i nvocat încîlcarea

libertãþii conºtiinþei cetãþenilor, la care s-au
adãugat ºi unii reprezentanþi ai Blocului
pentru o Moldovã Democarticã ºi Prosperã,
în special deputatul Alexei Tulbure.
    Preºedintele Comisiei pentru culturã, ºtiinþã

învãþãmânt ºi mijloace de informare în masã,
Gheorghe Duca, a prezentat un raport pozitiv.
El a propus, însã, ca religia sã fie introdusã ca

disciplinã obligatorie numai  în
învãþãmântul primar, fiind predatã
de cãtre învãþãtor. Eventualele
cheltuieli în acest scop ar intra în
prevederile bugetare existente, a
precizat Gheorghe Duca.
    În prezent religia este predatã
facultativ în 35 de ºcoli ale
republicii, circa 8 mii de elevi
studiind deja acest obiect. De altfel,
necesitatea reîntroducerii studierii
religiei în ºcoalã este justificatã ºi
de radiografia confesionalã a

Republicii Moldova. Peste 95 la sutã din
populaþia þãrii sunt creºtini ortodocºi.
Ortodoxia fiind temelia pe care s-a constituit
identitatea populaþiei româneºti din acest
spaþiu georgrafic.

Pãrintele pedagogiei moderne s-a
manifestat ca un optimist în ceea ce priveºte
posibilitãþile fiinþei umane de a se perfecþiona
prin intermediul educaþiei. Dacã existã vreun
mijloc de a tãmãdui geniul uman corupt, acesta
constã în educaþia atentã ºi grijulie a tineretului.
Conform opiniei sale, toþi oamenii au dreptul ºi
datoria sã cunoascã totul despre
tot (adept al pansofiei).

Marele umanist ceh a teoretizat în Didactica
Magna aproape toate principiile didactice, a
intuit permanenþa educaþiei ºi a anticipat cerinþa
integrãrii cunoºtinþelor în numele adevãrului
divin. El vede predarea tuturor obiectelor de
studiu ca parte integrantã a adevãrului total al
lui Dumnezeu, fãcându-i pe elevi capabili sã
intuiascã unitatea dintre revelaþia divinã ºi
descoperirea umanã personalã. Are o concepþie
interesantã în legãturã cu sorgintea cunoaºterii,
plasându-se pe aliniamentele unui �armonism
metafizic» (G. G. Antonescu, 1939, p. 139), prin
care se pãstreazã continuitatea dintre percepþie,
raþiune, revelaþie. Adept al educaþiei în
conformitate cu natura, el ne îndeamnã sã luãm
exemplu de la naturã, care nu forþeazã nimic,
lasã totul sã se desfãºoare normal, prin
subordonarea faþã de legile intrinseci de
dezvoltare a fiinþei umane.

Comenius crede într-o abordare relaxatã,
dar disciplinatã a învãþãrii (K. Gangel, W.
Benson, 1994, p. 149), care sã-i ajute pe
copii sã înveþe ºtiinþa, o moralã
autenticã, sã fie educaþi în
evlavie astfel încât sã se
integreze optim ºi rapid în viaþa
prezentã ºi sã se pregãteascã în
vederea accederii în lumea
viitoare. Dupã el, scopul ultim al
omului se aflã dincolo de lumea
aceasta: �Tot ce suntem, ce facem, ce
gândim, vorbim, urzim, dobândim ºi
posedãm nu este altceva decât o
anumitã scarã pe care ne urcãm din ce
în ce mai mult, spre a ajunge cât mai sus,
fãrã însã sã putem atinge vreodatã suprema
treaptã» (Cumenius, 1970, p. 20). Comenius a
visat la o Republicã creºtinã, în care toþi sã fie
uniþi prin cunoaºtere ºi credinþã. Dupã aprecierea
lui Mayer, pedagogul ceh poate fi numit
�gânditor întru Dumnezeu; pentru el, Dumnezeu
este începutul ºi sfârºitul oricãrei educaþii».

Fiecãrui om îi este sortitã o viaþã întreitã:
în pântecele mamei, pe pãmânt ºi în cer. De la
primul nivel la al doilea ajungem prin naºtere;
de la al doilea la al treilea prin moarte ºi înviere.
În cel de-al treilea stadiu rãmânem pentru
veºnicie � crede Comenius. În primul loc
primim numai viaþa ºi începuturile miºcãrii ºi
ale simþirii, în cel de-al doilea primim viaþa,
miºcarea, simþirea ºi începuturile cunoaºterii, iar
în al treilea stadiu primim absoluta plenitudine
în toate. Primul ºi al doilea lãcaº sunt
asemãnãtoare unor ateliere, din care într-unul
se formeazã corpul, pentru nivelul vieþii
urmãtoare, iar în cel de-al doilea se formeazã

sufletul raþional, în folosul vieþii veºnice; al
treilea loc aduce împlinirea ºi pentru cele douã
anterioare (p. 21). Aceastã etapizare a întrupãrii
perfecþiunii în fiinþa umanã meritã toatã atenþia
noastrã.

Menirea ultimã a omului este dobândirea
fericirii veºnice în comuniune cu Dumnezeu.
Cerinþele înnãscute ale omului sunt:

a)sã cunoascã toate lucrurile,
b)sã fie stãpân peste lucruri ºi pe sine ºi
c) sã raporteze totul ºi pe sine însuºi la

Dumnezeu, izvorul tuturora. Aceste însuºiri sunt
coextensive cu trei calitãþi, spre care se aspirã:
erudiþia, moralitatea ºi religiozitatea (pietatea).
Prin erudiþie se înþelege cunoaºterea tuturor
lucrurilor, meºteºugurilor ºi limbilor; prin
moralitate înþelegem nu numai þinuta externã, ci
întreaga comportare externã ºi internã; prin
religiozitate se are în vedere acea veneraþie
internã prin care spiritul omului se apropie ºi se
îmbinã cu divinitatea supremã.

Comenius a avut o concepþie deosebit
de modernã în legãturã cu metodologia
ºi formele de realizare a învãþãrii.
Aceasta se realizeazã
preponderent prin
a c þ i u n e ,
plecând

d e
la o bazã

i n t u i t i v ã
consistentã. 0

persoanã învaþã sã scrie
scriind, învaþã sã gândeascã

gândind ºi învaþã sã memoreze
memorând. A folosit lecþii unde metoda

demonstrativã a prevalat faþã de cea expozitivã.
A scris un manual (Orbis Sensualium Pictus) în
care s-a folosit de imagini ca mijloace de
învãþare. Fiecare capitol, din acest manual, începe
cu o imagine în care numerele corespund cu
rândurile numerotate în text. Elevul combinã
partea oralã cu cea iconograficã pentru a ajunge
la idei  abstracte.

Comenius se opreºte îndeaproape asupra
metodelor de inoculare a pietãþii ºl religiozitãþii
(Comenius, 1970, pp. 112�119). Cu toate cã
pietatea este un. dar al lui Dumnezeu, inima
noastrã  poate fi învãþatã sâ-L caute ºi sã-L
gãseascã. Cãutãm divinitatea prin aceea cã
observãm urmele ei în toate creaturile. Îl urmãm
pe Dumnezeu dacã ne încredinþãm cu totul
voinþei sale, atât în tot ceea ce facem, cât ºi în
suportarea a tot ceea ce îi place. Aceastã stare se
poate câºtiga prin raportarea la trei repere: Sfânta
Scripturã, lumea ºi noi înºine mai exact, cuvântul
lui Dumnezeu, opera sa ºi îndemnul sãu în noi).
Modul concret de a dobândi pietatea este întreit:

prin meditaþie, prin rugãciune ºi prin intermediul
ispitei. Meditaþia constã  în frãmântarea continuã,
atentã ºi pioasã a operei, cuvintelor ºi
binefacerilor Iui Dumnezeu. Rugãciunea este
suspinarea deasã ºi oarecum continuã  întru
Dumnezeu, cu implorarea milei sale, spre a ne
ajuta ºi a ne conduce cu spiritul sãu. Ispita
(tentatio) nu este decât o cercetare repetatã a
progresului nostru în pietate, fãcutã de noi înºine
sau de altcineva.

Educaþia religioasã trebuie sã înceapã mai
devreme. Când copiii ajung la vârsta de a putea
fi  instruiþi, atunci se va inocula înainte de orice
ideea cã noi nu suntem aici numai pentru aceastã
lume ºi, cã þelul  nostru este eternitatea, iar viaþa
aceasta nu este decât un stadiu de trecere, ca noi
sã fim pregãtiþi cum se cuvine pentru a intra cu
demnitate, în lãcaºurile de veci. Copiii vor fi
deprinºi cu ideea cã tot ceea ce vãd, aud, pipãie,
fac ºi îndurã se referã direct sau indirect la

D u m n e z e u .
Comenius pune accentul pe

dimensiunea practicaþionalã a
formãrii religiozitãþii.  Este necesar
sã formãm creºtini practicieni ºi nu
teoreticieni, chiar de la începutul
instrucþiei, dacã vrem sã avem
creºtini adevãraþi, ne
atenþioneazã marele pedagog
ceh. �Religia este ceva viu si
nu o picturã; ea îºi dezvãluie
aºadar vitalitatea în efectul

sãu, dupã cum o sãmânþã  vie
încolþeºte de îndatã ce o semãnãm într-un

pãmânt bun» (Comenius, 1970, p. 116). Credinþa,
iubirea ºi speranþa vor fi  formate ºi întãrite prin
practicarea lor, ºi nu la modul speculativ, abstract.
Se invocã necesitatea unei solidaritãþi dintre
religiozitatea internã  ºi cea externã, dintre credinþa
intimã ºi gesticulaþia exterioarã. Cultul extern al
lui Dumnezeu constã în vorbirea despre Dumnezeu,
în predicã ºi în ascultarea cuvântului sãu, în cântarea
imnurilor religioase, în utilizarea sacramentelor ºi
a altor forme de cult publice sau particulare. Cultul
intern al lui Dumnezeu constã în neîncetata gândire
la prezenþa lui Dumnezeu, temerea ºi iubirea lui,
propria abnegaþie ºi resemnare în mâinile lui
Dumnezeu, adicã dorinþa vãditã de a face ºi pãtimi
tot ce-i place lui Dumnezeu. în timpul în care se
predã învãþãtura creºtinã se va avea grijã sã nu se
producã fapte sau comportamente contrare
preceptelor propovãduite. Unitatea dintre cuvânt
ºi faptã este de o mare importanþã în formarea
pietãþii.

Religia, la Comenius, nu se reduce numai la
un obiect oarecare de studiu, ci reprezintã o bazã ºi
un principiu de organizare a programului educativ.
Ori de câte ori avem posibilitatea de a stimula
sentimentul religios, acest lucru trebuie realizat
indiferent cã predãm istorie, literaturã sau chiar
ºtiinþe pozitive. Perspectiva interdisciplinarã de
instruire este intuitã ºi cerutã de întemeietorul
pedagogiei moderne.

MARELE PEDAGOG

J.A. COMENIUS

DESPRE EDUCAÞIA

RELIGIOASÃ

Constantin Cucoº
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Nãscut la 25 martie 1894,
de praznicul Bunei-vestiri, în
satul Branie din sudul Serbiei,
la Botez, a primit numele
Blagoe (de la Blagovesnik,
nume-le sârbesc al praznicului
Bunei-vestiri). Prin pãrinþi -
Spiridon ºi Anastasia � Blagoe
descindea dintr-o veritabilã
dinastie sacerdotalã, ivindu-se
pe lume într-o familie de preoþi
din tatã în fiu de nu mai puþin
de ºapte generaþii succesiv,
întreruptã abia de tatãl sãu.

Între 1905-1914, tânãrul
Blagoe urmeazã liceul, iar apoi
seminarul din Belgrad pe care-
l absolvã în ajunul izbucnirii
primului rãzboi mondial. Înrolat
în armatã ca infirmier auxiliar,
participã la luptele grele din anii
1914-1915 care au dus la
înfrângerea eroicei armate sârbe
copleºite de forþele unite ale
coaliþiei austro-ungare,
germane ºi bulgare.  În
retragere, la Skodar, tânãrul
Blagoe este tuns în monahism
de mitropolitul Dimitrie al
Serbiei, primind numele - care
se va dovedi iarãºi predestinat
- Sfântului Iustin Martirul ºi
Filozoful.

Împreunã cu un grup de
tineri studenþi sârbi
excepþionali, pãrintele Iustin
este trimis de mitropolitul
Dimitrie - prin insula Corfu - la
studii în Rusia ºi Europa. Dupã
ºase luni petrecute la Petrograd
în perioada zbuciumatã care a
precedat izbucnirea revoluþiei
din 1917 ºi în care a luat contact
cu efervescenta culturii ºi
filozofiei religioase ruse de la
începutul secolului. Îºi continuã
pânã în 1919 studiile la Oxford,
dupã care vine la Atena. În 1926
devine doctor al Facultãþii de
Teologie din Atena.

Întors în Serbia, pânã în
1934 - cu excepþia anilor 1931-
1932  - pãrintele Iustin va fi
profesor la seminariile
teologice din Sremski Karlovþi
ºi Bitolia predând aici Noul
Testament, patristica ºi
dogmatica.

Inspiraþia fundamentalã
pentru pãrintele Iustin erau
Sfinþii Pãrinþi greci ºi bizantini,
citiþi masiv ºi studiaþi intensiv.

 În 1932 ºi, respectiv, 1935
acesta va publica primele douã
volume (prolegomene ºi
învãþãtura despre Dumnezeu în
Treime ºi, respectiv, hristologia)
ale monumentalei sale opere:
�Dogmatica Bisericii
Ortodoxe�.  Era prima
dogmaticã modernã care
revenea în forþã la adevãrata
înþelegere patristicã a
Adevãrului, Revelaþiei ºi
Bisericii.

Pe lângã lucrul la
«Dogmaticã», înainte de
izbucnirea celui de-al doilea
rãzboi mondial, pãrintele Iustin
a mai publicat în plinã crizã
economicã, politicã ºi spiritualã
a Europei o serie de importante
articole ºi eseuri filozofico-
teologice  - ele vor fi cuprinse
în volumele �Abisurile
filozofiei� (1957) ºi �Omul ºi
Dumnezeul-om� (1969) - eseul:
�Progresul în moara vieþii�
(1933), un compendiu de

Pãrintele Iustin Popovici
În afara sfinþilor nu existã

învãþãtori ºi pedagogi
adevãraþi, nici o culturã
adevãratã fãrã sfinþenie. Numai
sfântul este adevãratul pedagog
ºi învãþãtor; numai sfinþenia
este adevãrata luminã. Cultura
adevãratã, luminarea
adevãratã, nu sunt nimic
altceva decât iradierea
sfinþeniei. Numai sfinþii sunt cu
adevãrat luminaþi. Sfinþenia
trãieºte ºi respirã prin luminã,
iradiazã ºi acþioneazã în luminã
Sfinþind, sfinþenia în acelaºi
timp lumineazã ºi învaþã Existã
o anume identitate între
sfinþenie ºi luminare. În
realitate, cultura înseamnã
luminare, luminare prin
sfinþenia în Duhul Sfânt, Care
este purtãtorul ºi creatorul
sfinþeniei ºi al luminii ºi al
cunoºtinþei. ªi, întrucât sunt
sfinþiþi ºi luminaþi de Duhul
Sfânt, sfinþii sunt ºi adevãraþi
învãþãtori ºi pedagogi.

Sfinþenia este unire dupã
har cu Dumnezeu, adicã unire
cu Logosul cel veºnic, cu
sensul vieþii ºi al existenþei;
tocmai în aceasta constã
plinãtatea ºi desãvârºirea
personalitãþii ºi existenþei
omeneºti.

0 astfel de sfinþenie
harismaticã este sufletul
culturii. Fiindcã, dacã cultura
nu ne descopere sensul cel
veºnic al vieþii, mai este, oare,
nevoie de ea? Mai bine sã fii
tigru în mijlocul junglei sau leu
în pustie decât un om lipsit de
cultura sfinþeniei

Cultura fãrã sfinþenie,
«luminarea» fãrã sfinþirea în
Duhul Sfânt, acestea le-a
inventat Europa în idololatria
ei umanistã. N-are importanþã
dacã aceastã idololatrie se
manifestã în cultul papei sau în
cultul Bibliei, în cultul
mecanicii, sau în cultul modei
Adevãrata culturã, ortodoxã ºi
evanghelicã, lumineazã pe om
cu lumina dumnezeiascã ºi-1
conduce (�lumineazã») spre tot
ceea ce este nemuritor ºi
veºnic, dumnezeiesc ºi sfânt.
Ea alungã tot pãcatul ºi biruie
orice moarte ºi, de aceea, ea îl
curãþeºte pe om, îl sfinþeºte, îl
face nemuritor, veºnic,
nestricãcios.

Da, numai sfântul este
adevãratul învãþãtor ºi
pedagog, numai �sfântul» este
adevãratul �luminãtor» ºi
numai �sfinþenia» este
adevãrata �luminare». Acesta
este adevãrul evanghelic pe
care 1-a descoperit Domnul ºi
Dumnezeul nostru Iisus
Hristos ºi pe care 1-a pãstrat
Ortodoxia. Ascultaþi poporul
nostru ortodox, pãtrundeþi în
sanctuarul sufletului sãu. Nu
vedeþi cã el a identificat
noþiunea de culturã cu noþiunea
de sfinþenie, noþiunea de
�învãþãtor» (�luminã-tor») cu
noþiunea de �sfânt»? Toate
acestea poporul nostru ortodox
le-a personificat în persoana
sfinþilor ºi, îndeosebi, în
persoana Sfântului Sava, cel
dintâi ºi cel mai mare sfânt,
luminãtor ºi învãþãtor al lui.
Aceastã conºtiinþã a poporului
nostru ortodox este în acelaºi
timp ºi concepþia ºi criteriul lui

cu privire la culturã. De aceea,
el nu recunoaºte cultura sau
�luminarea» fãrã �sfinþenie» ºi
nu primeºte ca învãþãtor pe cel
ce nu are sfinþenie Nu cumva
aceasta este raþiunea rezervei
lui ºi a neîncrederii lui faþã de
�luminãtorii» moderni?

De la învãþãtorii ºi
pedagogii lui, poporul nostru
cere în primul rând sfinþenia.
Acolo unde nu o gãseºte, el ºtie
cã nu existã culturã. Conºtiinþa
ºi concepþia aceasta a culturii
ca sfinþenie, ca luminare de la
lumina lui Hristos, a devenit cu
timpul concepþia poporului
nostru ortodox. El nu vrea o
culturã europeanã epidermicã,
mecanicã, o luminare
exterioarã, ci vrea cultura
Sfinþilor Pãrinþi ºi învãþãtori ai
Bisericii, cultura Sfântului
Sava, care este în întregime
evanghelicã, în întregime
creºtinã, este a lui Hristos. Fãrã
Dumnezeul-om Hristos,
Ratsko ar fi rãmas pentru
totdeauna Ratsko ºi n-ar fi
devenit niciodatã Sfântul Sava,
adicã Sfântul Luminãtor al
Sârbilor. Ca ºi toþi ceilalþi sfinþi,
Sfântul Sava ºi-a clãdit sfânta
sa personalitate pe temelia
ascetismului: �Domnul este
luminarea mea ºi Mântuitorul
meu « (Psalm 26,1).

Mântuirea omului de
pãcat, rãu ºi moarte prin Hristos
constituie adevãrata culturã ºi
luminare a omului. Cultul plin
de evlavie ºi respectul faþã de
Sfântul Sava ºi faþã de toþi
sfinþii mãrturiseºte cã pentru
poporul nostru omul nu poate
fi un învãþãtor, dacã nu este
sfânt. Întreaga noastrã istorie
dovedeºte lãmurit cã numai
sfinþii au fost adevãraþi
învãþãtori ºi �luminãtori» ºi
numai pe ei îi recunoaºte
poporul nostru. În timp ce pe
noi, contemporanii lui, clerici
ºi laici, a ºi început sã nu ne
mai recunoascã drept adevãraþi
conducãtori ºi învãþãtori. Nu
cumva aceasta se datoreazã
nouã înºine, care am trãdat ºi
am pãrãsit concepþia
evanghelicã, ortodoxã a
poporului nostru cu privire la
culturã, ca luptã pentru
sfinþenie, pierzându-ne în
labirintul facultãþilor ºi
universitãþilor scolastico-
protestante?

Separatã de sfinþenie,
opusã Evangheliei, cultura
devine o tragicã sforþare
zadarnicã. Lucrul maxim pe
care poate sã-1 realizeze pentru
om o culturã superficialã,
epidermicã, este acela de a-1
schimba într-o fiarã cu chip de
om, instruitã, dar sãlbaticã... în
vreme ce din adâncul sufletului
poporului nostru ortodox se
ridicã glasul: fãrã sfinþenie nu
existã culturã ºi educaþie; fãrã
sfinþi nu existã pedagogi ºi
învãþãtori. Nu este aceasta
Evanghelia? Nu este aceasta
Ortodoxia? ªi dacã nu sunt
aceasta, atunci la ce mai avem
nevoie de ele?

Arhimandri tul   Iust in
Popovici ,   Omul  º i

Dumnezeul-Om,
Sibiu,  1997,  p .  92-84
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Culturã ºi Sfinþenie

�Teologie elementarã� (1939),
iar în ajunul rãzboiului un nou
studiu despre Dostoevski,
Europa ºi slavismul (1940).

In timpul ocupaþiei
germane, pãrintele Iustin
trãieºte drama poporului sârb
cotropit de naziºti ºi tragedia
genocidului înfãptuit de ustaºii
croaþi catolici din statul
fascisto-catolic al lui Ante
Pavelici ºi cardinalului
Stepinak, asupra sârbilor
ortodocºi:  350.000 de sârbi
exterminaþi în lagãre de tipul
funestului Iasenovaþ -
Ausschwitz-ul sârbesc �
200.000 deportaþi, 240.000
catolicizaþi cu forþa.

Dupã  rãzboi, pentru
intransigenþa sa moralã în faþa
comunismului ºi a lui Tito, în
1945 este arestat ºi închis, ºi
numai puþin a lipsit sã nu fie
executat ca � duºman al
poporului «. Eliberat, dar lipsit
de drepturi civile ºi religioase,
rãtãceºte din mãnãstire în
mãnãstire. În cele din urmã i se
permite sã se stabileascã la
mica mãnãstire de  maici
�Sfinþii Arhangheli� din Celie
întemeiatã în secolul XIV de
principele Dragutin lângã
Valievo, unde va trãi ca
duhovnic, slujind zilnic Sfânta
Liturghie ºi scriindu-ºi opera,
pânã la moarte. Era însã intens
supravegheat de securitatea
iugoslavã, unde era adeseori
convocat pentru interogatorii
din cauza ieºirilor sale
misionare (neautorizate) în
parohii ºi dieceze unde era
chemat la invitaþia unor preoþi
sau episcopi curajoºi. Cu toatã
izolarea ºi atenta supraveghere,
viaþa asceticã ºi activitatea
teologicã difuzatã în condiþii de
semiclandestinitate l-au fãcut
extrem de cãutat de ierarhi,
clerici ºi credincioºi ortodocºi
sârbi. În jurul lui s-a format un
cerc de ucenici, monahi asceþi
ºi erudiþi, cu doctorate în
teologie la Atena, astãzi
vrednici episcopi ai Bisericii
Ortodoxe Sârbe. Direct sau
prin corespondenþã, pãrintele
Iustin a avut numeroºi discipoli
ºi prieteni în Europa ºi
America, sârbi, ruºi, greci (mai
ales la Sf. Munte Athos),
francezi, care-i furnizau în
secret literatura filozoficã ºi
teologicã de ultimã orã.

Deºi suporta nemijlocit
rigorile sistemului totalitar ºi
persecuþiile poliþiei politice,
pãrintele Iustin n-a încetat sã-
ºi manifeste critic ºi profetic
libertatea evanghelicã ºi

duhovniceascã a adevãratului
creºtin ºi monah. În scrisori
deschise celebre el a continuat
sã denunþe deschis în termeni
extrem de duri aservirea
ierarhiei sârbe regimului
comunist (1971) precum ºi
caracterul politic al
angajamentelor ei panortodoxe
(1971, 1977) ºi ecumenice
(1974). ªi-a exprimat public
admiraþia pentru acþiunile ºi
opera profeticã a lui Alexandr
Soljeniþîn, îndemnând deschis
la rezistenþã politicã ºi spiritualã
împotriva comunismului ºi
ateismului oficial.

În singurãtatea chiliei sale
de la Celie pãrintele Iustin
Popovici a reuºit sã-ºi continue
vastul program de renovare
neopatristicã a teologiei
ortodoxe, finalizând proiecte
mai vechi ºi reuºind sã publice,
de regulã cu mare întârziere,
unele lucrãri în Serbia sau în
strãinãtate, ca de exemplu:
eseul �Concepþia Sfântului
Sava (svetosavlje) ca filozofie
a vieþii� (Munchen, 1953),
colecþia de articole din anii 20
-30 sub genericul �Abisurile
filozofiei� (Munchen, 1957)
reluatã parþial ºi amplificatã în
versiunea neogreacã cu titlul
�Omul ºi Dumnezeul-om�
(Atena, 1969), operã tradusã ºi
în românã (Sibiu, 1997) sau
intervenþiile din Biserica
Ortodoxã ºi ecumenismul
(Tesalonic, 1974). Între 1972-
1977 apar în  sârbeºte cele 12
volume din Vieþile Sfinþilor;
monumentalul proiect la care
lucrase încã din anii celui de-al
doilea rãzboi mondial,
reprezenta o rescriere teologicã
ºi o adaptare contemporanã dar
perfect tradiþionalã a vechiului
�Synaxar» bizantin completat
cu noile � martyrologii « ºi
selecþii reprezentative din
literatura hagiograficã a
Bisericilor ortodoxe locale.

În ultimii ani a reuºit sã mai
publice traducerile sârbeºti ale
«Liturghierului» ºi
«Molitvelnicu-lui Mare», ca ºi
a unei «Cãrþi de rugãciuni», iar
cu un an înainte de a adormi în
Domnul a apãrut �cântecul»
sãu �de lebãdã», amplul volum
III (ecleziologia) din
«Dogmatica Bisericii
Ortodoxe» (Filozofia ortodoxã
a Adevãrului) (1978).

Pãrintele arhimandrit
Iustin Popovici s-a stins din
viaþã în 1979 la mãnãstirea
Celie în chiar ziua în care
împlinea 85 de ani, de praznicul
Bunei-vestiri, adormind în
Domnul înconjurat de aura
realã a unei autentice sfinþenii.
Mormântul sãu a devenit loc de
pelerinaj. Dupã chipul sãu s-au
fãcut deja icoane rãspândite în
întreaga lume ortodoxã. La
Sfântul Munte i s-au compus
tropare ºi condace. Iar recent,
episcopul Atanasie Jevtici,
ucenicul sãu, a anunþat cã se
sperã ca numele pãrintelui
Iustin sã fie foarte curând
înscris ca sfânt în sinaxarul ºi
calendarul Bisericii Ortodoxe
Sârbe, ºi implicit în cel al
Ortodoxiei

Nicolae Fuºtei
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�Duhul� care inspirã anarhie nu
poate fi un duh al comuniunii ºi al

unitãþii

Miºcarea penticostalã modernã dateazã exact
din ajunul Anului Nou 1900, ora 19.00. Preotul
metodist Parham ºi discipolii sãi, au hotãrât
sã se roage pânã când vor primi «Botezul
Duhului Sfânt», împreunã cu vorbirea în
limbi. Pe 31 decembrie 1900 ei s-au rugat toatã
ziua fãrã vreun rezultat, pânã când unei tinere
i-a venit ideea cã din tot efortul lor lipseºte un
element: «punerea mâinilor». Parham puse
mâinile pe capul fetei ºi ea începu de îndatã
sã vorbeascã «într-o limbã recunoscutã».   La
început cu reþinere, «renaºterea harismaticã»
(harismã - Dar al Duhului Sfânt, împãrtãºit
fiecãrui credincios dupã voia Sa, pe care 1-au
avut apostolii ºi, dupã ei, membrii ierarhiei
bisericeºti prin hirotezie ºi hirotonie) câºtigã
cu timpul recunoaºterea
oficialã sau neoficialã a
majoritãþii confesiunilor ºi se
împrãºtie rapid atât în
America, cât ºi în afara ei.

Este evident faptul cã în
spatele acestei miºcãri se aflã
un «duh» deosebit de puternic
ºi care este în stare, dacã
gãseºte condiþii favorabile, sã
producã o mulþime de
fenomene «harismatice»,
inclusiv vindecãri, vorbiri în limbi, tãlmãciri,
profeþii, la baza tuturor acestora aflându-se
«botezul» cu «Duhul Sfânt».
Totuºi, ce este acest «duh»? înainte de a cita
din declaraþiile «harismatice», trebuie sã
menþionãm cã existã un numãr uluitor de mare
de secte penticostale, multe dintre ele nefiind
în comuniune unele cu celelalte. Deci este
evident cã «duhul» care inspirã o
asemenea anarhie nu poate fi un duh al
comuniunii ºi al unitãþii, dupã cum afirmã unii
dintre apologeþii «miºcãrii harismatice».

În cadrul penticostalismului se atribuie o
importanþã exageratã vorbirii în limbi.
Departe de a fi dãruitã liber ºi spontan, dupã
cum s-ar cuveni unor daruri adevãrate ale lui
Dumnezeu, vorbirea în limbi poate fi
provocatã - având, prin urmare, un caracter
previzibil - de o anumitã tehnicã a
«rugãciunii» concentrate în grup, însoþitã de
cântãri ce creeazã o atmosferã psihicã foarte
sugestivã («Vine! El vine!»), culminând cu o
«punere a mâinilor» (care în Biserica
Ortodoxã, încã din primele veacuri, a fost
înlocuitã cu Mirungerea) ºi care uneori nu este
altceva decât  purul
efort fizic de a repeta la nesfârºit
anumite cuvinte sau  sunete dezarticulate.

Aceastã practicã nu are nimic
cu duhovnicia

    O persoanã a recunoscut dupã ce a vorbit
în limbi:
«Rosteam adesea silabe fãrã sens în efortul de
a-mi provoca fluxul rugãciunii în limbi», efort
care, departe de a fi descurajat, este
recomandat cu zel de cãtre penticostali. Iar
un «teolog» iezuit relateazã cum a pus în
practicã aceste sfaturi: «Dupã micul dejun am
simþit cã ceva mã trage aproape irezistibil
cãtre capelã, unde m-am aºezat sã mã rog.
Luându-mã dupã descrierea lui Zim, despre
cum a primit el darul limbilor, am început sã
rostesc încet, numai pentru mine: «La, la, la,
la...» Spre marea mea uluire, a urmat o
miºcare rapidã a limbii ºi buzelor însoþitã de
un sentiment extraordinar de devoþiune
interioarã».
Este clar cã aceastã practicã nu are nici urmã

Dr. Kurt Koch (The Strife of Tongues -
«Gâlceava limbilor») aratã cã «miºcarea
limbilor» este o sublimatã miºcare de a câºtiga
puteri ºi experienþe noi». «Deci fenomenul
«vorbirii în limbi» nu este cel descris în Fapte,
ci probabil... este un fenomen mediumistic, de
naturã spiritistã», mediumul fiind persoana
dotatã cu «o anumita sensibilitate psihicã»,
care îi permite sã se transforme într-un mijloc
de manifestare a unor forþe sau fiinþe ºi
nicidecum cu sufletele morþilor», aºa cum cred
spiritiºtii.

În susþinerea celor de mai sus vine ºi
comparaþia tehnicilor ºi atitudinilor spiritiste
cu cele «harismatice». Iatã ce ne spune un
manual de spiritism referitor la o ºedinþã de

acest gen:

1. Pasivitatea: «Activitatea unui spirit este
direct proporþionalã cu gradul de pasivitate...
pe care îl gãseºte la medium». «Calitatea de
medium se poate obþine... de oricine se
abandoneazã conºtient ºi deliberat, cu trupul
ºi voinþa, cu facultãþile psihice ºi intelectuale,
controlului unui duh satanic, care îl
invadeazã.

2. Solidaritatea de credinþã. Toþi cei de faþã
trebuie sã aibã «o atitudine mintalã de
simpatie faþã de medium».

3. Cercul magnetic: Toþi cei de faþã «se prind
de mâini pentru a
forma aºa-numitul cerc magnetic».
4.Atmosfera spiritistã: «Atât de necesara
atmosferã spiritistã se creeazã prin mijloace
artificiale, cum ar fi: cântãri, muzicã în
surdinã ºi chiar rugãciuni».

Cerinþele «de bazã se regãsesc» toate în
cadrul adunãrilor de rugãciune harismaticã»:
1. «Pasivitatea» din ºedinþele de spiritism
corespunde stãrii, numite în limbaj
«harismatic» «un fel de abandon».
2. «Solidaritatea de credinþã»: este vorba nu
doar de simpla comuniune a credinþei creºtine,
ci mai ales de dorinþa de a vedea cã se produce
fenomenul harismatic.
3. «Circuitul magnetic» este în
locuit cu «punerea mâinilor», care servesc,
dupã mãrturia penticostalilor, «drept canale
ale Duhului Sfânt».
4. Atmosfera «harismaticã», ca ºi cea
spiritistã, se creeazã cu ajutorul intonãrii
anumitor imne ºi rugãciuni, de asemenea prin
bãtãi din palme. Toate acestea duc la «un efect
de intensã excitare psihicã».

Conform Tradiþiei Ortodoxe, una din
trãsãturile de bazã ale acþiunii demonice este
aceea cã ele imitã permanent lucrarea lui
Dumnezeu. în aºa fel, mulþi dintre cei care au
daruri mediumistice sunt ferm convinºi cã
rãmân buni creºtini ºi cã «darurile» lor sunt
de la Duhul Sfânt.

   E interesant faptul cã reacþia
care însoþeºte cel mai des «botezul în Duhul

Sfânt» este râsul. Iatã ce spune un credincios
catolic: «Totul era aºa de vesel încât, de acolo
de unde ºedeam pe podea, nu mã puteam
abþine sã nu râd». Dãm aici pentru comparaþie
experienþa iniþierii la ºamanism a unui
eschimos: «întârziind prilejul acestei iniþieri,
mã trezeam deseori plângând de nefericire,
fãrã sã-mi dau seama din ce cauzã. Apoi, tot
din senin, mã cuprindea o bucurie atât de
mare ºi inexplicabilã ºi atât de puternicã, încât
nu mã puteam abþine sã nu izbucnesc în
cântece în care nu era loc decât pentru un
singur cuvânt: «Bucurie! Bucurie!»

Cu ocazia unui astfel de acces
extraordinar de bucurie misterioasã am
devenit ºi eu ºaman (vrãjitor). Simþeam ºi
auzeam totul în jurul meu într-un mod cu
totul diferit. îmi dobândisem iluminarea... ºi
nu numai cã puteam vedea prin întunericul
vieþii din jurul meu, dar aceeaºi luminã
strãlucitoare strãbãtea ºi din mine... ºi toate
spiritele pãmântului, ale vãzduhului ºi apelor
mãrii veneau acum la mine, fãcându-se
ajutoarele mele».

Biserica Creºtinã Ortodoxã ne învaþã clar
cã Satan poate apãrea ºi ca înger de luminã.

Deci sã nu ne surprindã
faptul cã atât de mulþi
«creºtini» creduli se lasã
de bunã voie pradã unor
astfel de practice pãgâne
ºi le interpreteazã pe
acestea ca fiind de esenþã
«creºtinã».

Miºcarea
�hartismaticã�

este o cincizecime fãrã pocãinþã -
o cincizecime fãrã de Hristos

ªtim cã penticostalismul a apãrut la periferia
unui creºtinism sectar, care pãstreazã foarte puþin
din atitudinea ºi credinþa autentic creºtinã ºi cã
el este rezultatul unui experiment la care, creºtinii
nu au avut nici o atribuþie. Pânã la începutul
anilor 70, însã, nu a fost posibilã gãsirea unei
dovezi clare care sã demonstreze caracterul
necreºtin al «trãirilor harismatice». Aceastã
dovadã s-a descoperit chiar în scrierile unui
apologet «harismatic» (Harry Lunn, «Logos
Journal», Nov-Dec., 1971, pp. 44, 47). El ne
relateazã cazul unei persoane care primise deja
«botezul», «care vorbea în limbi ºi care încuraja
pe oricine sã doreascã ºi sã caute acest botez».
Ea afirma, totodatã, cã nu a avut nevoie de
pocãinþã in timpul experienþei sale, ºi nu «numai
cã nu a fost despãtimit de obiceiurile pãcãtoase»,
dar nici nu simþea nevoia sã renunþe la ele, iar
scriitorul concluzioneazã: «0 cincizecime fãrã
pocãinþã - o cincizecime fãrã Hristos - iatã ce nivel
de trãire ating unii dintre noi astãzi... Aceºtia sunt
oameni care au auzit cã vorbirea în limbi existã
ºi, dorind sã se identifice cu aceastã experienþã
de înaltã þinutã, ei cautã persoana care sã-ºi punã
mâinile pe capetele lor ºi astfel sã obþinã
conectarea la adevãrata cunoaºtere uºor, repede
ºi bine, fãrã a mai fi nevoie de Hristos ºi de Crucea
Lui».

Dacã astfel de experienþe sunt la îndemâna
celor care doresc senzaþii înãlþãtoare, ieftine ºi
uºoare, înseamnã cã nu existã nici o legãturã între
ele ºi Hristos.

ªtim din Sfânta Scripturã ºi de la Sfinþii
Pãrinþi cã duhul vremurilor de pe urmã nu va fi
unul de «renaºtere spiritualã ºi de revãrsare a
Sfântului Duh», cum afirmã «miºcarea
harismaticã», ci dimpotrivã. Deci sã fim foarte
atenþi la pulsul acestui secol ºi sã analizãm cu
multã bãgare de seamã tot ce se întâmplã
împrejurul nostru, fiindcã «...Duhul grãieºte
lãmurit cã, în vremile cele de apoi, unii se vor
depãrta de credinþã, luând aminte la duhurile cele
înºelãtoare ºi la învãþãturile demonilor» (I Tim.
4,1).

Miºcarea «harismaticã»-
creºtinism sau ocultism?

Din nihilismul acestui sfârºit de  mileniu
în care trãim cu toþi, s-au nãscut o mulþime de
secte ºi miºcãri religioase, fiecare pretinzând
a fi singura cale de mântuire.

CORNELIU RUSNAC

de duhovnicie. E  vorba de o tehnicã
psihologicã, din care lipseºte cu desãvârºire
pocãinþa, asceza sau rugãciunea creºtineascã,
fãrã de care nu existã mântuire ºi manifestare
a Sfântului Duh.

Satan poate apãrea ºi ca înger
de luminã
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Neîncrederea este
una din virtuþile
creºtineºti. A crede
necondiþionat  fãrã a
cerceta, se poate doar in
Biserica-Mamã. În rest,
însã, creºtinul trebuie sã
fie neîncrezãtor. Dealtfel,
creºtinii nu obiºnuiesc sã
se bage unde nu se
pricep. Atunci când
suntem  îndemnaþi sã
serbam ceva e necesar sã
ne punem întrebarea: De
ce?

Întrebarea aceasta
se recomandã ºi în cazul
serbãrii zilei de 1 mai.

Pentru oamenii
care nu cunosc destul de
bine istoria religiozitãþii
din Europa Occidentalã

este înþeleasã ºi clarã
versiunea, potrivit cãreia
alegerea zilei de 1 mai e
legatã de demonstraþia
din Chicago.

Î n s ã
aici  e
o p o r t u n ã
urmãtoarea
întrebare:
oare data de
1 mai, cu
e x c e p þ i a
evenimentelor
din Chikago,
nu o mai fi
f i i n d
remarcabilã prin ceva
anume?

Dupã cum ºtim,
conform calendarului
catolic, data de 1 mai este

ziua când se cinsteºte
amintirea Predicii de pe
munte a Mântuitorului.
Aºa dar, ziua solidaritãþii

proletare devine o sfidare
conºtientã -Evangheliei,
ca o alternativã Predicii
de pe munte.

       În loc de

dragoste se face apel la
lupta de clasã. În loc de
unire în duh se îndeamnã
la soli- daritate în lupta

p e n t r u
salarii, iar
demonstraþia
de la 1 mai
devine o

alternativã  drumului
crucii.Aceastã stare de
lucruri se dovedeºte a  fi
încã ºi mai confuzã, dacã

ne reamintim,
cã în Evul
Mediu, în
n o a p t e a
înspre 1mai,
se adunauSe poate oare sãrbãtori

ziua de 1 mai?

vrãjitoarele de tot soiul de
pretutindeni ºi fãceau o
petrecere de pomina,
ambalându-se într-un
dezmãþ macabru(noaptea
Valpiurgicã). În felul
acesta conducerea
Internaþionalei, de fapt, a
atribuit zilei de 1 mai
asocieri necreºtineºti ºi
distructiv-demonice.

Aºa dar, nu vã
grãbiþi sã primiþi  felicitãri
cu ocazia zilei de 1 mai,
deoarece oameni diferiþi
vã pot expune cu ocazia
acestei «sãrbãtori» urãri
cu subtexte absolut
felurite.

Anatol Ciupercã

Î . P. S .  V L A D I M I R  L A  2 5
D E  A N I  D E  S L U J I R E
PASTORALÃ ªI 10 ANI DE
SLUJIRE ARHIEREASCÃ

(continuare din p. 1)
În anul 1978 a fost decorat cu medalia Cuviosului

Serghie de Radonej clasa I. În 1979 e decorat cu cruce
de aur ºi tot în acelaºi an, însoþindu-l pe P.S. Teodosie
într-o vizita în Polonia, a fost decorat de catre Î.P.S.
Mitropolit al Varºoviei ºi a toatã Polonia VASILIE cu
ordinul Sf. Întocmai cu Apostolii Maria Magdalena.

Între anii 1976-1981 a absolvit fãrã frecvenþã
Seminarul Teologic de la Moscova.

În timpul slujirii la Smolensk s-a cunoscut
îndeaproape cu mulþi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse
ºi cu ierarhi ai altor Biserici locale.

Sub omoforul Maicii Domnului de Smolensk
�Odighitria� ºi cu binecuvântarea P.S. Teodosie a
parcurs toate treptele slujirii bisericesti.

În 1981 s-a transferat la baºtinã, în regiunea
Cernãuþi, fiind numit de cãtre Episcopul Cernãuþilor
ºi Bucovinei VARLAAM (Iliuºcenco) la 10 martie
1981 cliric al Catedralei �Sf. Nicolae� din Cernãuþi, iar
în 1983 ºi secretar al Directiei Eparhiale, ridicat la rangul
de protoiereu.

Între anii 1983-1989 a absolvit cursurile fãrã
frecvenþã a Academiei Teologice de la Moscova.

În anul 1987 a fost decorat de catre P.S. ANTONIE
Moscalenco, Episcopul Cernãþilor si Bucovinei
(actualmente Arhiepiscop de Ural ºi Guriev) cu paliþã.

La 29 noiembrie 1987 tot de cãtre P.S. ANTONIE
a fost tuns în cinul monahal cu numele de VLADIMIR,
în cinstea Sf. Întocmai cu Apostolii Cneaz Vladimir
(ziua Îngerului la 28 iulie stil nou).

La 7 ianuarie 1988 (la Naºterea Domnului) a fost
decorat cu cruce de aur ºi paliþã ºi ridicat la rangul de
egumen.

La sarbatoarea Buneivestiri a aceluiaºi an, 7 aprilie,
a fost decorat cu cruce împodobitã ºi ridicat la vrednicia
de arhimandrit.

La aniversarea a 1000 de ani a Încreºtinãrii Rusiei
e decorat cu a doua cruce împodobitã.

La 7 iulie 1989 la ºedinta Sf. Sinod al Bisericii
Ortodoxe Ruse este numit Episcop al Chiºinãului ºi
Moldovei.

Hirotonia a avut loc în Catedrala Arãtãrii Domnului
din Moscova condusã fiind de cãtre Î.P.S. Mitropolit
IUVENALIE de Krutiþk si Colomensk, însoþit de 17
arhierei.

Din septembrie 1989 pânã în anul 1995 a fost
membru al Comisiei Sf. Sinod pentru problemele
editurilor ºi presei bisericeºti.

Cãtre sãrbãtoarea Sf. Paºti în 1990 este ridicat la
rangul de Arhiepiscop. În urma solicitãrii clerului
Eparhiei Chisinãului ºi Moldovei, la 5 octombrie 1992

Eparhiei i s-a acordat autonomie în treburile
bisericeºti-administrative, gestionare, de
învãþãmânt ºi bisericeºti-laice.

La 21 decembrie 1992 a fost ridicat de cãtre
Patriarhul Moscovei ºi a toatã Rusia, Sanctitatea
Sa Alexie al II-lea la rangul de Mitropolit.

În legaturã cu primirea de catre Eparhie a
«Tomos-ului de independenþã», aceasta s-a numit
în continuare Biserica Ortodoxã din Moldova sau
Mitropolia Chiºinaului ºi a Moldovei. Titlul
Mitropolitului a devenit �Mitropolit al Chiºinãului
ºi al întregii Moldove�.

În 1991 Î.P.S. Mitropolit VLADIMIR a
vizitat pentru prima oara Þara Sfânta. Începând
cu anul 1989, în componenta delegaþiilor
bisericeºti ºi guvernamentale a întreprins vizite
în 27 de tari ale Europei, Asiei, Americei ºi Africii,
sãvârºind pelerinaje pe la multe locuri sfinte din
strãinãtate.

Pe parcursul arhipãstoririi Mitropolitului
VLADIMIR în Mitropolia Chiºinãului ºi
Moldovei, începând din anul 1989 s-au deschis
mai mult de 700 de parohii (la 01.01.1998
Mitropolia avea 946 parohii), 28 de mãnãstiri ºi
3 schituri. În anul 1990 a fost fondatã Facultatea
Teologicã în cadrul Universitãþii de Stat din
Chiºinãu, care în anul 1995 e transformatã în
Academia Teologicã din Chiºinãu.

În anul 1990 a fost deschis Seminarul
Teologic din Chiºinau ºi scoala de cântareti din
Chiºtelniþa. Din anul 1995 Î.P.S. Mitropolit
VLADIMIR este concomitent Rector al
Academiei Teologice ºi Seminarului din
Chiºinãu.

Bisericii i-a fost transmisã tipografia
municipalã din or. Orhei. Au loc emisiuni
permanente la radio ºi TV naþionalã. Se editeazã
publicaþii bisericeºti, functioneazã ateliere de
lumânãri ºi icoane. Au fost deschise paraclise în
unitãþile militare ºi penitenciare.

În iulie 1998 Î.P.S. Mitropolit VLADIMIR a
fost ales membru al Comisiei pentru sãrbãtorirea
a 2000 de ani de la Naºterea Domnului de pe
lângã Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse ºi al
Comisiei Prezidenþiale pentru sãrbãtorirea acestei
date în Republica Moldova.

Din binecuvântarea Î.P.S. VLADIMIR pe
lângã Mitropolie functioneazã o casa pentru copiii
orfani (52 de copii) ºi un azil de bãtrâni (182
persoane).

SCURTÃ SCHIÞÃ BIOGRAFICÃ
Având în vedere necesitatea finalizãrii

lucrãrilor de restaurare ºi amenajare a
complexului catedral «Naºterea Domnului» din
Chiºinãu, Guvernul republicii, printr-o hotãrâre
din 29 aprilie, curent, a acceptat propunerea de a
se institui Fondul pentru restaurarea ºi amenajarea
complexului catedral «Naºterea Domnului» din
Chiºinãu.

Prin acelaºi document, Executivul a aprobat
componenþa nominalã a Consiliului de conducere
al Fondului pentru restaurarea ºi amenajarea
complexului catedral «Naºterea Domnului» în
frunte cu Prim-ministrul Ion Sturza, ºi apelul
Guvernului Republicii Moldova ºi Bisericii
Ortodoxe din Moldova cãtre enoriaºi ºi oamenii
de bunã-credinþã de a sprijini Fondul nou
constituit.

CATEDRALA
�NAªTEREA

DOMNULUI» DIN
CHIªINÃU

În Republica Moldova îºi ispãºesc pedeapsa
peste 14000 de deþinuþi, dintre care majoritatea
sunt creºtini ortodocºi.

Organizaþia �Amnistia Socialã� condusã de
Valeriu Pelin, Tudor Ciorap ºi Gheorghe Casian,
susþinuþi de Primãria Chiºinãului, Departamentul
Instituþiilor Penitenciare ºi de Biserica Ortodoxã
din Moldova au organizat la 11 aprilie o
manifestare de binefacere în coloniile din
republicã.

În aceastã zi ºi deþinuþii au simþit bucuria
sãrbãtorii gustând ºi din cozonacul ºi ouãle roºii
sfinþite de un sobor de preoþi din sectorul Ciocana
din Chiºinãu.

Deþinuþii aduc sincere mulþumiri celor care
au contriduit la organizarea acestei manifestãri.

O altã manifestare de binefacere cu tema
�Porþile deschise spre Bisericã �Sf. Arhanghel
Mihail�, a fost organizatã de aceeaºi �Amnistie
Socialã� la 17  aprilie  la OªC 19-6 din Soroca.

Tudor Ciorap

Manifestãri  de
binefacere în

colonie
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În cãrþile noastre de slujbã
ºi în manualele de Liturgicã ºi
Tipic nu gãsim nici un fel de
menþiune referitoare la slujba
care trebuie sãvârºitã la
deshumarea ºi reînhumarea
osemintelor. Aceasta se
datoreazã faptului cã, în
tradiþia ortodoxã ºi în practica
dintotdeauna a Bisericii
noastre, deshumarea
osemintelor nu a fost un lucru
întâlnit cu regularitate. Ba,
dimpotrivã, deshumarea ºi
reînhumarea s-au practicat
numai în cazuri extreme, la
mare necesitate. Înhumarea
celor repauzaþi este
consideratã un act plin de
însemnãtate, respectat cu
evlavie de cãtre cei rãmaºi în
viaþã. Mormântul este socotit
locul de veºnicã odihnã. De
aceea, ar fi de
dorit ca
o s e m i n t e l e
celor rãposaþi
sã nu mai fie
deshumate.
Deºi în cãrþile
de cult care
c u p r i n d
r â n d u i a l a
înmormântãrii
nu se spune nimic despre o
pecetluire a mormântului, am-
vãzut în diferite zone din þarã
obiceiul ca preotul sã facã
acest ritual al pecetluirii,
însemnând, la sfârºitul slujbei
dinainte de pogorârea sicriului
în groapã, marginile acesteia,
cu semnul sfintei cruci ºi
rostind: Se pecetluieºte
mormântul acesta pânã la a
doua venire a Mântuitorului
Hristos, în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh.
Amin, dupã care ia pãmânt cu
lopata ºi aruncã cruciº
deasupra sicriului cu formula:
Al Domnului este pãmântul ºi
plinirea lui, lumea ºi cei ce
locuiesc într-însa.

Cât priveºte pecetluirea ºi
formula prin care se face
aceasta, ele sunt, fãrã îndoialã,
improvizaþii pe care cãrþile de
ritual nu le amintesc sau nu le
prescriu. Ele sunt însã
interesante ca idee, pentru cã
în mod firesc ar trebui ca
rãposaþii sã rãmânã în locul
unde au fost înmormântaþi
pânã la sfârºitul veacurilor ºi
la a doua venire, când trupurile
vor învia. Prin aceasta s-ar
arãta ºi un respect faþã de
înaintaºii noºtri  la care, în
timp, ne vom adãuga ºi cei
care le arãtãm acest respect.

Practica pecetluirii este
probabil inspirata chiar din
pecetluirea mormântului
Mântuitorului, aºa cum
istorisesc sfintele Evanghelii:
«iar ei, ducându-se, au întãrit
mormântul cu strajã,
pecetluind piatra (Mald27,66).

Deºi a existat ºi continuã
sã se respecte aceastã
concepþie cã mormântul este
locuinþa sau casa de veci a
celui rãposat, în care el trebuie
sã-ºi gãseascã odihnã pânã la
a doua venire a Mântuitorului,
totuºi, datoritã împrejurãrilor
deosebite, lipsei de spaþiu,

Este îngãduitã de Bisericã deshumarea
ºi reînhumarea osemintelor ºi ce slujbã se

sãvârºeºte cu aceastã ocazie?

uneori lipsei de respect faþã de
cei rãposaþi, ºi tendinþelor
secularizante, deshumarea ºi
reînhumarea osemintelor este
o practicã foarte frecventã. Ea
se întâmplã mai ales la oraºe,
în marile aglomerãri de
populaþie, unde, datoritã lipsei
locurilor de veci sau a
spaþiului pentru
înmormântare, deshumarea a
deve-nit ceva obiºnuit Dupã
cum se ºtie, o bunã parte din
spaþiile rezervate înhumãrii, la
aproape toate cimitirele din
capitalã sau din oraºele mari,
este destinatã înhumãrii pe o
perioadã de ºapte ani, când,
dacã nu se face o prelungire a
actului, osemintele se scot ºi
se reînhumeazã alãturi de cel
nou înmormântat. Pe lângã
acestea, exista situaþii în care,

chiar la locurile de veci,
datoritã dorinþei familiei ca toþi
cei rãposaþi sã fie la un loc sau
din lipsã de alt spaþiu ºi uneori
pentru a nu mai face alte
cheltuieli, se înhumeazã  cei
rãposaþi mai dinainte, care,
obligatoriu trebuie sã fi
împlinit ºapte ani, spre a fi
înmormântat alt membru al
familiei. La acestea se adaugã
o altã situaþie în care se
deshumeazã ºi reînhumeazã
morþii ºi anume practicatã în
special în Moldova, dar ºi în
alte pãrþi de þarã, când dupã
ºapte ani de la înmormântare
se face deshumarea si
reînhumarea celui rãposat, cu
o slujbã specialã. De
asemenea, se mai întâmplã
deshumãri ºi reînhumãri când
se strãmutã osemintele dintr-
o localitate în alta pentru a fi
aºezate în cavouri de familie,
la un loc cu toþi cei apropiaþi.

Ceea ce trebuie sã ºtim
este faptul cã deshumãrile, din
punct de vedere legal, nu se
efectueazã decât cu aprobarea
organelor sanitare
competente, numai în sezonul
rece (noiembrie-aprilie) ºi
numai la termenele prescrise
de lege. Dacã deshumarea nu
s-a fãcut panã la un an, ea nu
mai poate fi fãcutã decât dupã
ºapte ani. Deshumarea mai
poate interveni ºi în cazul
cercetãrilor penale, cu ordinul
organelor competente.

ÎN toate cazurile de
deshumãri, se impune  însã o
grijã deosebitã ºi un respect
faþã de osemintele sau
rãmãºitele pãmânteºti ale
celui deshumat în acest sens,
trebuie sã spunem cã, pentru
deshumare, nu este nevoie de
nici o slujbã, ci se efectueazã
operativ ca ºi când s-ar sãpa
un nou mormânt. Osemintele
care se gãsesc, se scot la
suprafaþã, se curãþã de

pãmânt, se spalã cu apã ºi cu
vin,  se ung cu ulei, de obicei
din cel binecuvântat la litie, se
pun întrun sãculeþ de pânzã
albã ºi se reînhumeazã  fie
separat, fie alãturi de sicriul
celui nou înmormântat.
Trebuie sã este însã o mare
grijã ca sã nu rãmânã afarã
parþi din osemintele
deshumate, ceea ce ar dovedi
o lipsã totalã de respect faþã
de morþii noºtri. Am vãzut în
cimitirele mari ale Capitalei,
cranii si pãrþi ale membrelor
inferioare sau superioare,
rãmase neînhumate ºi m-am
cutremurat la gândul cã
repauzatul respectiv nu numai
cã a fost tulburat din somnul
de veci, dar a ajuns ºi de
batjocurã.

În privinþa slujbei care se
face la
reînhumarea
osemintelor,
cãrþile de
cult nu spun
nimic. Din
p r a c t i c a
pastoralã ºi
din tradiþiile
locale, am
vãzut cã în

majoritatea cazurilor de
rãposaþi deshumaþi, pentru a
fi înmormântaþi împreunã cu
un nou rãposat, la groapã se
face o ectenie pentru cei morþi,
cu rugãciunea de dezlegare ºi
cu veºnica pomenire, dupã
care se stropeºte din vinul ºi
untdelemnul cu care s-a
stropit ºi cel nou rãposat, cu
aceeaºi formulã; de asemenea
se aruncã cu þãrânã asupra
osemintelor, înainte de a fi
aºezate în mormânt.

Cât priveºte deshumarea
ºi mai ales reînhumarea de la
ºapte ani, practicatã în unele
pãrþi  din þarã, se obiºnuieºte
ca sã se facã cu o slujbã de
parastas, ceea ce este corect.
Obiceiul practicat ºi dorinþa
membrilor familiei de a se face
o nouã slujbã a înmormântãrii
nu este corectã ºi nici
justificatã. Slujba
înmormântãrii se face numai le
prima înhumare, în rest sunt
soroace sau momente de
pomenire, în care se oficiazã
slujba parastasului.

Slujba înmormântãrii nu
se sãvârºeºte nici în cazurile
de aºa-zisã înmormântare
seacã, adicã a unui sicriu care
nu acoperã osemintele sau
resturile pãmânteºti ale unei
persoane, care a murit departe
de casã, ºi nici în cazul în care
aceasta este înmormântatã în
altã parte, iar rudele cer sã  i
se facã slujba înmormântãrii ºi
în localitatea de baºtinã, în
acelaºi timp cu înhumarea în
localitatea unde se aflã
rãmãºiþele pãmânteºti. Slujba
înmormântãrii se face numai
în prezenþa sicriului cu trupul
neînsufleþit  al celui rãposat.
În rest, se face numai slujba
parastasului.

Pr. prof. dr. Nicolae
D. Nicula

Maria  Magdalena a fost ucenicã ºi
mironosiþã a lui Hristos, cea dintâi ºi cea
mai mare dintre toate  ucenicile ºi
purtãtoarele de mir. Era din Galilea, din
cetatea Magdala.

Fiind bântuitã de patimi ºi necurate
duhuri, ea ducea o viaþã de desfrâu ºi de
ticãloºie. Auzind, însã, de Hristos ºi de
puterea propovãduirii Lui, cea
aducãtoare de mântuire, pentru tot
neamul omenesc în sufletul ei s-a nãscut,
ca o  flacãrã sfioasã nãdejdea  cã va fi
izbãvitã de Iisus. Deci, mergând la El, s-
a învrednicit de milostivirea Lui ºi El a
tãmãduit-o de toatã  stricãciunea
luminându-i cugetul cu  lumina unei vieþi
noi, din dumnezeiasca dragoste. Din
clipa aceea, Maria s-a  fãcut ucenicã ºi
urmãtoare a lui Hristos ºi, împreunã cu
alte sfinte femei, a slujit Domnului.

O tradiþie spune cã Maria
Magdalena ar fi pãcãtoasa, care a uns
cu mir picioarele Domnului, în casa lui
Simon Leprosul, ºi  cã era una ºi aceeaºi
persoanã    cu Maria sora lui Lazãr. În
clipa cea mai grea, a rãstignirii, când
Apostolii erau departe, Maria a rãmas
lângã crucea Mântuitorului. Iar atunci
când Sfântul trup al Domnului a fost
aºezat în mormânt, Maria Magdalena l-
a uns cu miresme, vãrsând multe lacrimi.
Cu nerãbdare a aºteptat trecerea
sâmbetei. Pentru multa ei credinþã, Maria
Magdalena s-a învrednicit a fi cea dintâi,
care a primit de la înger vestea învierii
Domnului. ªi tot ea a fost cea dintâi  fiinþã
omeneascã, care La vãzut pe Hristos,
dupã dumnezeiasca Lui înviere din morþi.

Dupã înãlþarea la cer a Domnului,
Maria Magdalena a pornit alãturi de
Sfinþii Apostoli în lupta plinã de
primejdii, pentr8u rãspândirea credinþei
semãnând în suflete cuvântul
dumnezeiesc, pe care-l auzise din însãºi
gura lui Hristos. O tradiþie ne spune cã
în apostoleasca ei strãdanie, Magdalena
ar fi ajuns pânã la Roma, unde l-ar fi
luminat ºi pe împãratul Tiberiu despre
Domnul Iisus, iar în drumul ei de
întoarcere de la Roma s-ar fi oprit la Efes,
slujind Sfântului Apostol Ioan, în
ostenelile lui de rãspânditor al cuvântului
lui Dumnezeu. Aºa nevoindu-se  aici, a
adormit în Domnul.

Purtãtoarea de
mir ºi întocmai
cu Apostolii,
Maria
Magdalena.

Ierusalim. Biserica Sf. Maria
Magdalena
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La 20 aprilie, anul curent,  Patriarhul
Moscovei ºi al întregii Rusii Alexei II a
fost întâmpinat la Belgrad de câteva zeci
de mii de sârbi. El a sosit în  zorii zilei cu
avionul în capitala iugoslavã iar o ora mai
târziu slujea Sfânta Liturghie împreunã cu
Patriarhul Pavel al Belgradului ºi al întregii
Serbii în cea mai mare bisericã ortodoxã
din Balcani. Catedrala Sf. Sava a fost
înãlþatã încã înainte de rãzboiul din
Balcani, însã sârbii nici acuma nu dispun
de resurse bãneºti pentru finalizarea
lucrãrilor. Serviciile divine se sãvârºesc aici
doar la cele mai mari sãrbãtori ortodoxe.
Astãzi, aici, toþi se rugau pentru pace.
Numãrul oamenilor în dorinþa lor de a
participa la Sf. Liturghie este atât de mare
încât imensa catedralã deveniserã
neîncãpãtoare ºi deaceea ultima parte a
serviciului divin  s-a hotãrât sã se facã
afarã, în aer liber.

În luarea sa de cuvânt în faþa
credincioºilor adunaþi în piaþã Sanctitatea
Sa a apus: «Apelurile noastre de mai

înainte ºi cele cu prilejul Paºtelui
Occidental ºi Paºtelui Rãsãritean n-au fost
luate în consideraþie de cãtre conducãtori.
Noi nãdãjduim, cã refugiaþii, numãrul
cãrora în prezent  este considerabil atât
în Muntenegru, în Macedonia, cât ºi în
alte þãri, vor reveni treptat la locurile lor,

iar pacea trebuie  sã se instaureze pe acest
pãmânt  binecuvântat de Dumnezeu. Pe

VIZITA SANCTITÃÞII SALE  ALEXEI II ÎN IUGOSLAVIA
parcursul ultimilor ani, in mai multe
rânduri, am avut ocazia sã intervin în
calitate de forþã conciliantã, pacificatoare
în Carabahul-de-Munte, în Cecenia ºi-n
alte regiuni, dar ºi aici noi ne vom strãdui
deasemenea sã-i convingem pe toþi în
vederea soluþionãrii pe cale paºnicã a
problemelor existente, fãrã jertfe
omeneºti.

Dupã Liturghie patriarhul moscovit
a avut o întrevedere cu preºedintele
iugoslav Slobodan  Miloºevici, care
potrivit opiniei   de aici, el nici pânã acuma
n-a abandonat vechile sale idei comuniste,
iar în ce priveºte  Biserica, a rãmas fidel,
ca întotdeauna, concepþiei ateiste.

Sãrbii au avut dintotdeauna un
respect deosebit faþã de preoþii ruºi, iar
mulþimea adunatã în piaþa din faþa
catedralei Sf. Sava din Belgrad constituie
o dovadã în plus. Rugãciunea pentru pace
a Patriarhului Moscovei ºi al întregii Rusii
Alexei II ºi a Patriarhului Pavel al
Belgradului ºi întregii Serbii  s-a încheiat.

Vineri, 7 mai la Bucureºti a sosit
pentru trei zile Papa Ioan Pavel al 2-lea.

La aeroportul din Bucureºti
Sanctitatea Sa  a fost întâmpinat de
conducerea de vârf a statului  ºi de
Preafericitul Teoctist Patriarhul  Bisericii
Ortodoxe Române.  Peste 2 ore de la
sosirea la Bucureºti Papa Ioan Pavel al 2-
lea ºi preafericitul Teoctist au sosit la Palatul
Patriarhiei unde fiind întâmpinaþi de un
numãr mare  de creºtini, au oficiat o
rugãciune în comun. În aceeaºi zi
Întâistãtãtorul Bisericii Romei a fost primit
la palatul �Cotroceni� de cãtre preºedintele
României Emil  Constantinescu.

Este pentru prima oarã când
conducãtorul Bisericii Latine face o vizitã
oficialã într-o þarã preponderent ortodoxã.

Sâmbãtã, 8 mai, Sfântul Pãrinte a
asistat la o Liturghie de rit bizantin oficiatã
la catedrala romano-catolicã �Sf. Iosif� din
Bucureºti. Aici Sanctitatea Sa a adresat un
cuvânt de încurajare greco-catolicilor
români, care au avut mult de suferit în
timpul regimului comunist. Dar ia avertizat
sã nu uite în relaþiile cu Biserica ortodoxã
cã este vorba de o Bisericã sorã (cea
ortodoxã).Ioan Pavel al 2-le a donat greco-
catolicilor un potir ºi un taler. La Liturghie

a fost prezent ºi unicul cardinal de origine
românã Alexandru Todea  în vârstã de 87
de ani. Înainte de venirea la catedrala �Sf.
Iosif�,  Ioan Pavel al 2-lea a vizitat cimitirul
catolic �Belu� din Bucureºti ºi cimitirul
eroilor revoluþiei, unde a oficiat o slujbã de
pomenire a celor cãzuþi pentru credinþã ºi
libertate.

Tot în aceeaºi zi Sanctitatea sa a avut
o întâlnire cu Preafericitul Patriarh Teoctist
ºi cu membrii Sfântului Sinod

Slujba de pomenire  la cimiturul «Belu»

al Bisericii Ortodoxe Române. Prelaþii au
semnat ºi o declaraþie în care condamnã
atât exodul forþat al civililor, cât ºi
bombardamentele ucigaºe. Aceasta fiind
consideratã cea mai clarã declaraþie  la care
a aderat un ierarh ortodox în care este
condamnatã purificarea etnicã ºi
bombardamentele aliaþilor în Iugoslavia,
declaraþie care nu fusese  prevãzutã iniþial
în programul vizitei papei.

Duminicã, 9 mai dimineaþa,  Papa
de la Roma a asistat la o Liturghie ortodoxã
sãvârºitã de Preafericitul Teoctist, în piaþa
Unirii din Bucureºti, pe locul unde va fi
ridicatã o mãreaþã catedralã. Aici au avut
loc schimburi de daruri dintre conducãtorii
celor douã Biserici. În a doua jumãtate a

zilei Papa Ioan Pavel al 2-lea  a oficiat o
Liturghie în parcul �Izvor� din Bucureºti.
La Liturghie a luat cuvântul Preafericitul
Patriarh Teoctist. Preafericitul a zis  cã simte
bucuria aflãrii împreunã, dar simte ºi
durerea neputinþei împãrtãºirii împreunã.
Deaceea a chemat la rugãciune pentru
unirea bisericilor creºtine.   Continentul este
afectat de o crizã moralã. Unde s-a înmulþit
pãcatul, acolo a prisosit ºi harul lui
Dumnezeu. Conºtiinþa pãcatului dezbinãrii
este un dar al lui Dumnezeu pentru creºtinii
sec 20. Biserica Românã a fost ºi rãmâne
în sensul lucrãrii întru unitate creºtinã. Omul
modern înstrãinat de Dumnezeu îºi poate
gãsi echilibrul în comuniune cu Dumnezeu,
în Hristos ºi cu Hristos. Nu poate exista
convieþuire decât prim bunãvoinþã ºi
deschidere a creºtinilor atât pe plan
universal cât  ºi pe cel local. Prozelitismul
nu poate sã nu aducã  ºa conflicte.
Credincioºii catolici ºi greco-catolici
împreunã cu alte comunitãþi trãiesc în
mijlocul ortodocºilor majoritar de sute de
ani. De multe ori au fost împreunã.

Divergenþele izolate existã, dar
determinarea pentru o convieþuire paºnicã
este o convingere. Bisericile din Românie

În Iugoslavia se opineazã, ca  o asemenea
susþinere moralã nu este mai puþin
importantã decât propunerile politice ale
Rusiei în Balcani.

Patriarhul s-a mai întâlnit ºi cu
reprezentantul  celeilalte pãrþi, dialogând
cu liderul albanez  Ibraghim Rugova.

Alexei II în aceeaºi zi a revenit la
Moacova

PAPA IOAN PAVEL AL  2-LEA ÎN  ROMÂNIA
împreunã cu creºtinãtatea Europeanã pot
forma sufletul pe care îl cautã Europa
contemporanã, a subliniat Preafericitului
Teocrist.

La rândul sãu papa  a salutat pe
credincioºii din piaþã ºi le adresat  urãri de
bine. La aceastã întâlnire conducãtorul
Bisericii Latine l-a  invitat pe patriarhul
Teoctist în vizitã  la Roma.

Sfântul pãrinte a fost impresionat de
credincioºii  care scandau lozinci pentru
unitate ºi «vivat Papa» (trãiascã Papa).

Câteva minute înainte de plecarea la
Roma

Dupã o scurtã întrevedere cu
Patriarhul Teoctist ºi cu preºedintele Emil
Constantiunescu în jurul orelor  20  Papa
a plecat cu avionul spre Roma. Astfel a
luat sfârºit cea de a 85 cãlãtorie a lui Ioan
Pavel al 2.lea,  România fiind a 117 þarã
pe care a vizitat-o pânã în prezent.

În opinia multor observatori aceastã
vizitã ar facilita  aplanarea tensiunilor dintre
cele douã biserici. Papa venind în România
pentru îmbunãtãþirea relaþiilor cu Biserica
Rãsãriteanã. Sanctitatea Sa încearcã sã
foloseascã prezenþa la marginea Balcanilor
pentru a îndepãrta vechea neîncredere a
ortodocºilor în Vatican, neîncredere care a
fost escaladatã ºi de rãzboiul în Iugoslavia.

Întâlnirea cu Alexandru Todea

Scimb de daruri între Papa Ioan Pavel
al 2-lea ºi Patriarhul Teoctist
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